
Państwowy Teatr im. Stefana. Jaracza w OlsztyI'ie 

J.P.GAWLIK 

EGZAm n 



Jan Paweł Gawlik 

OSOBY: 

Krystyna Chlebowska 

prof. Zemankowa, zwana „Czaplą" 

prof. Marcin Zwarycz 

Dyrektor 

prof. Pużyńska 

prof. Chmura 

- DAN UTA LEWANDOWSKA 
- WITOLDA CZERNIAWSKA 
- AN DRZEJ BURZYŃSKI 
- JóZEF CZERNIAWSKI 
- JOANNA BIESIADA 
- STEFAN BU RCZYK 
- IRENA TELESZ 
- DANUTA KAM I ŃSKA 

- ANNA JANUSZKIEWICZ (adeptka) 

prof . Lewandowska 

prof. Solecka 

Uczennica 

Naczeln ik Późniak 

Sekretarz Malawski 

Wizytator 

- JANUSZ KAPU SCI ŃSKI 

-- ANDRZEJ ROZHIN 
- AN DRZEJ SKUBISZ 

Reżyseria : ANDRZEJ ROZHIN 

Scenografia: JOZEF ZBOROMIRSIH 

Opracowanie muzyczne: LUCJ AN MARZEWSK I 

Asystent reż. IRENA TELESZ 

Inspicjent: NIKA ZAWADZKA 

Sufler: MARIA FILIPKOWSKA 

Premiera : STYCZEŃ° 1978 R. 

Państwowy Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie 

Dyrektor i Kierownik artystyczny: ANDRZEJ ROZHIN 
Z-ca Dyrektora: WŁADYSŁAW JEŻEWSKI 



KASA TEATRU czynna codziennie (z wyjąt
kiem poniedziałków) w godzinach: 10-13 
17- 20, w niedzielę: 17-20, t el. 239-15 

• 
Opracowa nie graficzne programu: Edward LUTCZYN 
Opracowanie t ekstu : Magda HOLLAND 
CENA 5 ZL 



Drodzy Widzowie, 

Do uczniów klasy maiuralnej jednego z 
liceów olsztyńskich zwróciliśmy się z proś
bą o odpowiedzi na nasiępujące pytania: 

1. Czy uważasz, że sztuka powinna popu
laryzować iakie cechy jak: uczciwość, odwa 
ga, wierność idełom, zaangażowanie w losy 
innych, dobroć, prawdomówność - nawei 
jeżeli są to cechy człowieka, który ponosi 
doraźną klęskę , czy leż propagować typ czło
wieka, który nawet kosztem innych, potrafi 
przystosować się do sytuacji, zawsze umie 
sobie poradzić - i jest to iyp człowieka tri
umfującego, t yp zwycięski? 

2. Jakie wg ciebie cechy określają wspól-
cześnie żyjącego, uczciwego człowieka? 

3. Co io jest moralność? 
4. Jak rozumiesz sformułowanie Hamin

gway'a: „człowieka zawsze można zwyciężyć . 
ole nigdy pokonać"? 

5. Co to jesi „odwaga cyw il na'"! Spró
buj zdefiniować io pojęcie . 

6. Cz y szkoła jest dla Ciebie ważnym 
miejscem - takim, w którym rzeczywiście 
ksziałtuje się twoja postawa wobec światu, 
Lwój charakter, wiedza? 

7. Czy uważasz, że stopnie są potrzebn e 
w szkole? 

8. Czy ufasz ocenom swoich nauczycieli' 

Poniżej przytaczamy niektóre odpowiedzi. 
Ale i do Was k ierujemy naszą prośbę . Za
stanówcie s ię , co odpowiedzielibyśc ie na n ie
k tóre z tych pytań Wy sami. A jakich odpo
wiedzi dostarcza nasz spektak l? 

A może napiszecie do nas? Zapraszamy! 

i\d pyt. 1.: 

1) Sztuka jest odbiciem życia - powinna 
więc ukazywać różne postawy, żeby czlo
wiek sam dla siebie mógł wybrać tę właś
ciwą. Nie ma ludzi idealnych, a człowiek 
powinien uczyć się na błędach - własnych 
i cudzych. 

2) Wyda je mi s ię , że ten drugi typ jest 
częściej spotykany w życiu i t aki właśnie 
człowiek powinien wygrywać - bo jest sil
nie jszy: moralnie, finansowo i fi zycznie. 
Takie jest życie . „ 

3) Oczywiście, jestem za tym typem bo
ha tera, k tóry boryka się z trudnościami, 
któremu jest ciężej - który często przegry
wa, ale jest to człowiek pełny, człowiek war
tościowy . A człowiek idący po na jmniej
szej linii oporu nigdy nie wzbudzi w dru
gim ani głębszych uczuć , ani refleks ji. 

4) W czasach tak wielkiego zamętu, w 
których żyjemy, sztuka powinna propago
wać typ człowieka będącego w zorcem do 
naśladowania, powinien więc być to przede 
wszystkim człowiek prawy, a nie cwaniak 
- tych ostatnich i tak jest zby t wielu. 



5) Jestem zdecydowanie za pierwszym 
typem ludzi - mających swoje ideały, dą
żących do ich realizacji. Takich ludzi jest 
bardzo mało. Nazywani są „frajerami", „ide
owcami" i często ponoszą w życiu klęskę. 
Pomimo to, pozostają wierni sobie. Człowiek 
dostosowujący się do każdej sytuacji, nigdy 
nic jest sobą, zakłada ciągle maski. Tych 
ostatnich ludzi jest niestety najwięcej, sztu
ka powinna ich zwalczać! 

Ad pyt. 2: 

1) Jest to kategoria ponadczasowa, współ
cześnie żyjący, uczciwy człowiek ma takie 
same ce hy jak człowiek żyjący dawniej. 
Jest to zawsze człowiek umiejący żyć w 
zgodzie z sobą samym. 

2) „Uczciwi ludzie" - a czy są obecnie 
tacy? Uczciwość, lojalność, solidarność, itd„ 
to są tylko puste slogany. Jeżeli ktoś z W as 
spotka uczciwego człowieka, to proszę o jego 
adres! 

3) Człowiek uczciwy to taki, który za-
4) Współczesny człowiek jest mało kul

turalny, pragnie tylko zająć jak najwyższą 
pozycję (głównie materialną) w społeczeń
stwie, jest obojętny na krzywdę innych. 

Ad pyt. 3.: 

1) Moralność to szereg norm rządzących 
społeczeństwem i poszczególnymi jednost
kami. J es t to bariera, której przekroczenie 
czyn i czło wieka uboższym w wartości du
chowe, a nawet całkowicie go ich pozbawia. 

2. Kategoria „moralność" to abstrakcja 
wymyślona przez zahukanych moralistów i 
tępych artystów, aby siać zamęt. Moralność 
przeszkadza w funkcjonowaniu współczesne
go człowieka. 

3. Moralność pozwala odróżnić dobro od 
z łn . 

Ad pyt. 4.: 

l. Człowieka rnożna pokonać fizycznie, 
ale duchowo - nie. Człowiek jest silny, gdy 
ma swój własny światopogląd, który konsek
wen tn ie rea lizu je. Cechą ludzką jest bunt, 
duch walki, niepokory. 

2) Uważam, że to nieprawda. Człowieka 
można pokonać! 

3) Człowieka zwyciężyć można bardzo ła
two - gdy się ma nad nim fizyczną czy 
materialną przewagę, ale podporządkować 
sobie jego umysł, wolę, uczucia jest bardzo 
trudno. Właściwie jest to chyba niemożliwe. 

4) Myśli człowieka są jego własnością. 
Nikt nie ma prawa w nie ingerować. Można 
człowieka zwyciężyć fizycznie, ale zawsze 
pozostanie on sobą, bo ma swoje myśli i 
uczucia, które zależne są tylko od niego i do 
niego tylko należą. 

5) Zdanie to nadaje się do lamusa. Dziś 
można człowieka zwyciężyć, pokonać, sprze
dać go i pobrać procent. Żyjemy w czasach, 
w których człowiek człowiekowi wilkiem, a 

wszelka moralność to przedmiot muzealny. 
6) Człowiek często w życiu ponosi klęski, 

ale jest w nim mechanizm, który pozwala 
mu się zawsze na nowo podźwignąć, żyć da
le j. Myślę, że ten mechanizm, to po prostu 
instynkt życia. 

7) Jest w człowieku coś, co pozwala mu 
zawsze, nawet w okresie najcięższej próby, 
pomimo najcięższych cierpień - duchowych 
i fizycznych, dochować wierności swoim 
ideałom.„ 

Ad pyt. 5: 

1) Odwaga cywilna jest to umiejętność 
wzięcia na siebie odpowiedzialności za kogoś 
drugiego. 

2) Jest to umiejętność i chęć wypowiada
nia własnego zdan ia, często odmiennego od 
sądu innych, przełamanie strachu przed kon
sekwencjami wywołanymi tzw. „wychyla
niem się". 

3) „Odwaga cywilna" - to pojęcie obec
nie nie istnieje. 

4) Jest to umiejętność przyznania się do 
własnego błędu. 

5) Moim zdaniem, nie łączy się z tym po
j ęciem żadna istotna treść - to co określa
m y mianem „odwagi cywilnej" jest często 
po prostu mimowolną reakcją na jakąś sy
tuację, nieraz nawet nieuświadomioną. 

Ad pyt. 6. 

1) Spędzam tu prawie połowę swego ży
cia - na pewno więc ma to na mnie wpływ. 

2) Szkoła powinna być takim miejscem, 
w którym mogą kształtować się ludzkie cha
raktery, postawy , a nie tylko wiedza. Powin
na być czymś więcej niż 7-mio czy 8-mio 
godzinnym mozołem lekcyjnym. 

3) Szkoła jest dla mnie miejscem szcze
gólnie ważnym. Ale traktuję ją jako pewien 
zespół ludzki, a nie gmach, instytucję. 

4) Szkoła jest potrzebna. Uczy życia w 
grupie, kształtuje niektóre cechy charakteru, 
dostarcza wiedzy. Czasem pozwala ujrzeć 
świat pod innym kątem - nazwala dostrzec 
jego piękno. 

5) Szkoła jest jakby poligonem doświad
cza lnym, na którym możemy się sami spraw
dzić. 

6) Muszę przez szkołę przejść. Aby pójść 
dalej. 



Ad py t. 7: 

1) Uważam, że stopnie są w szkole w ogóle 
niepotrzebne. Zbyt często są niewspółmierne 
do wiedzy ucznia. 

2) W pierwszym momencie chciałoby się 
powiedzieć, że nie. Ale jednak stopnie 'N 

pewnym sensie dopingują do nauki, są też 
nagrodą. 

3) Bez stopni w szkole byłoby strasznie 
nudno, monotonnie, a tak to przynajmnie j 
są dzięki nim chwile napięcia - jak w ha
zardzie. 

4) Stopnie stanowią dla nauczyciela pole 
do nadużyć. 

5) Nie - ponieważ zby t często sprawia
ją, że ludzie uczą się dla stopni, a nie dla 
samych siebie. 

6) Człowiek jest ocenia ny przez całe życie 
i już w szkole powinien się do t ego przyzwy
czaić . Często w szkole oceniają go niespra
w iedliwie i to powinno wyzwalać w nim 
sprzeciw i walkę o zmianę takiej oceny -
taki t rening na pewno przyda mu się w 
życiu . 

7) Oczywiście! Są potrzebne. Dzięki stop
niom dowiaduję się jaką wartość ma moja 
praca. 

Ad pyt. 8: 

1) Jako uczeó. nie mam prawa nie ufać 
ocenom nauczycieli. 

2) Nie ufam (oczywiście nie wszystk im). 
Zbyt często nauczyciele kierują się osobis
tymi racjami, nie zadając sobie wcale trudu 
dostrzeżenia wysiłku ucznia . 

3) Absolutnie nie zwracam uwagi na stop
nie i zazwyczaj nie ufam ocenom swych nau
czycieli. Uczę się dla własnej przyjemności 
i satysfakcji - po to, żeby coś w życiu 
osiągnąć. 

4) Nie, n igdy w życiu! J est to płaszczy
zna ogólnej demoralizacji! 

5) Przeważnie nie - zbyt często odgry
wa tu rolę pewna obiegowa opinia o danym 
uczniu, etykietka, którą przyczepia mu 
się na początku i której już nic i nikt nie 
jest w stanie potem zmienić. 

6) Na ogół - ufam . Nauczyciele to prze
cież tacy sami ludzie jak my, a jeżeli ufam 
sobie, dlaczego miałbym nie ufać innym lu
dziom. 
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